










 LED svjetiljka podna
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Sastavljanje podne svjetiljke sukladno slikama:

>Pažljivo izvadite sve dijelove iz ambalaže i položite ih za sastavljanje na ravnu i čistu površinu stola.
>Pažljivo fiksirajte sve LED svjetiljke u šipku 2 pomoću unutarnjeg šesterokutnog ključa, vidi korak 1.
>Pričvrstite šipku 2 na šipku 1, vidi korak 2.
>Pomoću ključa za vijke fiksirajte šipku 1 na postolje, vidi korak 3.
>Umetnite utikač u utičnicu, a zatim prstom dodirnite dodirni prigušivač, kako biste uključili svjetlo i 
prilagodili svjetlost, vidi korak 5.

Sigurnosne napomene:

1.Prije instalacije provjerite je li podna svjetiljka iskopčana iz utičnice.
2.Podna svjetiljka je opremljena LED žaruljama. Iste se ne mogu zamijeniti.
3.Namijenjeno samo za unutarnju uporabu. Preporučena okolna temperatura 25°C. 
4.Držite svjetiljku podalje od vode i vlage.
5.Ne koristite podnu svjetiljku, ako su vidljiva oštećenja.
6.Držite proizvod podalje od djece i životinja.
7.Postavite proizvod na stabilnu i ravnu površinu.
8.Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti samo proizvođač, njegova služba za kupce ili 
   kvalificirana osoba, kako biste izbjegli moguće opasnosti.
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        Lampadar LED

Număr articol: 83680105

Asamblați conform ilustrațiilor din figuri:

>Despachetați cu atenție toate piesele. Locul de montaj trebuie să fie o suprafață plană și curată.

>Fixați cu atenție LED-urile pe tija 2 cu ajutorul unei chei Allen (a se vedea figura 1).

>Îmbinați tija 2 cu tija 1 prin înfiletare (a se vedea figura 2).

>Pentru a fixa tija 1 pe bază folosiți o cheie de înșurubare (a se vedea figura 3).

>Conectați ștecărul la o priză și atingeți comutatorul pentru a activa ecranul și a regla luminozitatea 

(a se vedea figura 5).

Instrucțiuni de siguranță:

1.nainte de montare, asigurați-vă că  lampadarul este scos din priză.

2.Lampadarul este dotat cu becuri LED. Acestea nu pot fi schimbate.
3.Adecvat doar pentru uz în interior. Temperatura ambiantă recomandată este de 25°C. 
4.A se ține departe de apă și umiditate.

5.Lampadarul nu trebuie folosit dacă prezintă defecțiuni sau deteriorări.

6.A se ține departe de accesul copiilor și al animalelor.

7.A se poziționa întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă.

8.Pentru a evita orice pericol, în cazul unor defecțiuni sau deteriorări externe ale cablului, 

   contactați personalul calificat.


